Associação Abrigo e Força
Aérea concretizam sonho
de dezenas de crianças

O

aniversário foi
da Base Aérea n.°
6, mas foram as
crianças quem recebeu
«o maior presente das
suas vidas». A Abrigo,
associação portuguesa de
apoio à criança, em parceria com a Força Aérea
Portuguesa, proporcionou «a várias dezenas de
crianças e famílias, junto
das quais desenvolve as
suas respostas sociais,
um batismo de voo» no

imponente C-295M
Durante cerca de meia
hora as 30 crianças,
acompanhadas por
familiares, sobrevoaram a Serra da Arrábida,
Tróia, Palmeia, Costa de
Caparica, Rio Tejo, Moita
e Montijo sob a responsabilidade do capitão Diogo
Duarte, piloto da aeronave, e do tenente Gheorghe
Mudric. Da equipa de voo
a viaque supervisionou
das
faziam
crianças
gem
parte, ainda, os operadores de cabine: I o Sargento
o
Hugo Coelho, I Sargento
Marco Aires e 2 o Sargento

Simão Reis.
Grande parte dos contemplados, com esta surpresa
da Abrigo, por ocasião
do 66° aniversário da
Base do Montijo, «nunca
tinham andado de avião,
ainda que esta experiência tenha mais adrenalina
do que os aviões civis

(para os que já andaram).
Muito bom», relatou uma
das mães no final do voo.
Segundo a Associação,
«uma menina de 10 anos
que se sentiu indisposta
durante o voo, no final
garantiu que iria escrever
esta viagem no seu diário,

porque foi o melhor que
lhe aconteceu até hoje».
Para ela, que viajou

pela primeira vez e sem
familiares presentes, «foi
a melhor experiência da
minha vida», disse em
declarações aos jornalistas. A abrigo é uma IPSS
com utilidade pública
que desenvolve respostas
sociais dirigidas a crianças e jovens em situação
de risco e tem em curso
vários projetos, nomeadamente o C.A.F.A.P,
centro de apoio familiar e
aconselhamento parental, no âmbito da medida
«Abrigo Famílias», que
acompanha, desde 2015,
mais de 200 crianças nos
concelhos de Montijo e
Alcochete •
ES.

